
Novartis Patient Safety reporting short Privacy Notice 
  

 
Purpose of the use of personal data  

Your Personal Data will be used: 

 to verify the safety and effectiveness of Novartis´products;  

 to answer any medical inquiries and/or complaints on Novartis´products; and 

 in case of legal investigations or proceedings.  

Disclosure of personal data  

Novartis may disclose and transfer your Personal Data to third parties such as Novartis 

affiliates or third parties acting on its behalf or to any local or international Health or other 

Authorities, when required.  

Novartis will ensure that the appropriate standards and reasonable measures are in place to 

protect your Personal Data. 

Your Personal Data is only kept for as long as it is necessary. 

 

Personal information and children  

Novartis will not knowingly collect, use or disclose Personal Data from minors without 

obtaining prior consent from a person with parental responsibility (e.g., a parent or legal 

guardian).  

Right of access, correction and objection  

You may request access to the Personal Data that you reported and to correct Personal Data 
that may be inaccurate or deletion of your Personal Data. Novartis might have a legal 

obligation to maintain such data, so these requests might not always be fulfilled.  

If you have a question, complaint, or want to exercise the above rights, you may send an 

email to dataprivacy.egypt@novartis.com  

Novartis Data Privacy Disclaimer:  

Novartis and any of the relevant Novartis affiliates will collect, process and analyze the 

information provided in this form for the purpose of assessing side effects related to the use 
of a Novartis product, and to disclose this information as required by law or regulation to 

Health Authorities in this country, and other countries around the world and in compliance 
with local Data Protection regulations. You can exercise your Privacy rights by sending an e-

mail to dataprivacy.egypt@novartis.com.  

لبيانات الشخصيةالغرض من استخدام ا  

:سيتم استخدام بياناتك الشخصية  

 

  سنوفارت أدويةتحقق من سالمة وفعالية لل

mailto:dataprivacy.egypt@novartis.com
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س ؛ ونوفارت أدويةو شكاوى طبية بشأن للرد على أي استفسارات أ  

 في حالة التحقيقات أو اإلجراءات القانونية

 إفشاء البيانات الشخصية

ونقلها إلى جهات خارجية مثل الشركات التابعة لشركة نوفارتس أو جهات خارجية تعمل يجوز لشركة  نوفارتس الكشف عن بياناتك الشخصية 

.بالنيابة عنها أو إلى أي سلطات صحية محلية أو دولية أو سلطات أخرى ، عند االقتضاء  

بياناتك الشخصية فقط طالما كانت يتم االحتفاظ ب .ستضمن شركة نوفارتس وجود المعايير المناسبة والتدابير المعقولة لحماية بياناتك الشخصية

.ضرورية  

 المعلومات الشخصية واألطفال

لن تقوم نوفارتس بجمع أو استخدام أو إفشاء البيانات الشخصية عن قصد من القصر دون الحصول على موافقة مسبقة من شخص لديه مسؤولية 

 أبوية )على سبيل المثال ، أحد الوالدين أو الوصي القانوني(

والتصحيح واالعتراضحق الوصول   

قد يكون  يمكنك طلب الوصول إلى البيانات الشخصية التي أبلغت عنها وتصحيح البيانات الشخصية التي قد تكون غير دقيقة أو تحذف بياناتك الشخصية.

تزام قانوني بالحفاظ على مثل هذه البيانات ، لذلك قد ال يتم الوفاء بهذه الطلبات دائًمالدى شركة نوفارتس ال  

 إذا كان لديك سؤال أو شكوى أو تريد ممارسة الحقوق المذكورة أعاله ، فيمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى

dataprivacy.egypt@novartis.com 

 نوفارتس و خصوصية البيانات

لة بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات المقدمة في هذا النموذج لغرض تقييم اآلثار الجانبية المتعلقة ستقوم نوفارتس وأي من الشركات التابعة لها ذات الص

بلدان األخرى باستخدام أحد منتجات توفارتس، والكشف عن هذه المعلومات إلى السلطات الصحية وفقًا لما يقتضيه القانون أو اللوائح. في هذا البلد وال

 حول العالم وبما يتوافق مع اللوائح المحلية لحماية البيانات. يمكنك ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى

dataprivacy.egypt@novartis.com 
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